2012.gada 9.MARTS

AKTUĀLAIS PASĀKUMS
Noslēdzies konkurss – skate „Reiz manā bērnībā”
Sestdien, 3. martā, Saldus kultūras centrā sirsnīgā un omulīgā atmosfērā izskanēja Saldus apkārtnes Muzikantu saieta konkurss- skate „Reiz
manā bērnībā”, kurā šogad bija pulcējies negaidīti liels dalībnieku un
apmeklētāju skaits.
Muzikantu saietā piedalījās 14 izpildītāji – grupas, solisti un radošās
apvienības, kas cīnījās par lieliskām balvām - iespēju uzstāties 2012.
gada 9. jūnijā Kalnsētas parkā notiekošajā Šlāgermūzikas festivālā, bezmaksas videoklipa sagatavošanu raidīšanai Latvijas Šlāgerkanālā vai
Mūzikas Video kanālā, kā arī par iespēju doties uz Stokholmu ar kuģi
„Tallink”. Muzikanti konkursam bija gatavojušies rūpīgi, kā nekā viņus
vērtēja ļoti kompetenta žūrija – mūziķis un pasniedzējs Juris Pavītols, Latvijas Šlāgerkanāla
vadītājs Jānis Viduskalns, Madonas kultūras
darba vadītājs un grupas „Forte” mūziķis Jānis
Kļaviņš, Saldus novada kultūras darba vadītāja Zaiga Upeniece, Saldus novada Izglītības,
sociālā un kultūras departamenta direktors
Aivars Kaņeps un, protams, skatītāji.
Vakaru atklāja Saldus BJC priekšnesums,
bet pēc tam uz skatuves kāpa konkursanti,
katrs izpildot divas dziesmas. Konkursa daļu
iesāka grupa „Nightstar” ar kārtīgi „roķīgu” R.
Paula „Anniņa vanniņā” versiju, bet noslēdza
akardeonistu ansamblis „Akords” ar ne mazāk
jestriem priekšnesumiem, R. Paula „Miega vilcieniņu” padarot par īstu mūsdienu ātrvilcienu,
bet ar dziesmu „Laša kundze” vistiešākajā nozīmē saviļņojot visu zāli. Arī pārējie izpildītāji
konkursam bija izvēlējušies daudz tautā zināmu melodiju, tāpēc skatītāji mīļuprāt dziesmām dungoja līdzi un ar ovācijām atbalstīja
savus favorītus.
Pasākums noslēdzās ar balvu pasniegšanu
un kopdziesmu. Par skatītāju simpātiju, iegūstot balsu vairākumu un
braucienu uz Stokholmu ar kuģi „Tallink”, kļuva romantiskais duets
Elīna Kazāka un Jānis Ābele. Bet žūrijai krieni nācās palauzīt galvu
un atzīt, ka Saldus apkārtnē ir daudz spējīgu un talantīgu mūziķu.
Tādēļ divu balvu vietā žūrija pasniedza veselas sešas galvenās balvas – iespēju sagatavot videoklipu raidīšanai Mūzikas Video kanālā
saņēma Linda Nāzere, iespēju sagatavot videoklipu raidīšanai Latvijas Šlāgerkanālā saņēma grupa „Pļum-pa-pā”, savukārt brīnišķīgo
iespēju uzstāties šī gada 9. jūnijā Kalnsētas parkā notiekošajā Šlāgerfestivālā saņēma apvienība „Akords”, grupa „Naktsvārdi”, muzikālā
apvienība „Blice un draugi”, kā arī grupa „Pļum-pa pā”. Turklāt specbalva no Madonas kultūras darba vadītāja un grupas „Forte” mūziķa
Jāņa Kļaviņa rokām tika Guntim Ābolam, kurš atzinību izpelnījās par
savu aktivitāti un darba sparu, jo paspēja uzstāties vairāku dalībnieku
priekšnesumos – gan grupas „LV-3801”, gan akardeonistu ansambļa
„Akords” sastāvā, gan vēl citos uznācienos.
Koncerta apmeklētāji, pateicoties biedrībai „Saldenieks saldeniekam”, varēja arī ziedot līdzekļus Saldus mūziķa Jāņa Nāzera piemiņas plāksnes izveidei, un pasākuma laikā tika saziedoti 107,50 LVL,

kas tiks izmantoti minētā mērķa īstenošanai.
Par pasākumu jāsaka paldies ikvienam – gan konkursantiem, gan
žūrijai, gan atbalstītājiem (Saldus novada pašvaldībai, Saldus kultūras
centram, SIA „Saldus Maiznieks”, SIA „Ardeks”, SIA „Saldus pārtikas
kombināts”, SIA „NOVA Centrs”, IK „H un S”, Latvijas Šlāgerkanālam,
Mūzikas Video kanālam, AS Tallink Grupp, Saldus radio, IK „ALEX
SOUND & LIGHT” un, protams, Saldus fotoklubam „ES DARU”), jo
tikai ciešā sadarbībā var tapt labas lietas!
Informāciju sagatavoja Laura Liepiņa, Saldus TIC

Foto- Haralds Fiļipovs
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DOMES SĒDE
2012. gada 23. februāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:

1. Konceptuāli atbalstīt Saldus novada pašvaldībai piederošā komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa - „Saldus radio” ētera laika
izmantošanas ideju konkursa organizēšanu, piedāvājot labāko ideju
autoram(-iem) iespēju ar pašvaldības atbalstu veidot un pārraidīt savus
oriģinālraidījumus vietējā radio programmā Saldū.
2. Apstiprināt samaksu par Rubas speciālās internātpamatskolas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (sīkāk- www.saldus.lv/ domes sēdes).
3. Apstiprināt dalības maksas Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrā Kurzemes reģiona un Valsts mēroga organizēto
pasākumu nodrošināšanai.
4. Atbalstīt Saldas mākslas skolas projekta „Radošums – viena valoda visiem” pieteikuma iesniegšanu Nordplus Jauniešu izglītības
programmā. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu Saldus mākslas skolas pedagogu komandējumam uz
Somiju 2012.gada oktobrī Ls 640 apmērā un materiālu iegādei meistardarbnīcām Saldū 2013.gada aprīlī Ls 750 apmērā.
5. Atbalstīt Zirņu pamatskolas projekta „Baltijas un Ziemeļvalstu
skolēni tiekas tautu tradīcijās” pieteikuma iesniegšanu Nordplus Jauniešu izglītības programmā. Projekta finansējuma piešķiršanas gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu lektoru un radošo darbnīcu vadītāju darba
samaksai 2. un 5.aktivitāšu īstenošanai Ls 380.00 apmērā, materiālu
iegādei radošajām darbnīcām Ls 175.00 apmērā un transporta izdevumiem mācību ekskursijai Ls 197.00 apmērā.
6. Grozīt Saldus novada domes 2010.gada 8.novembra sēdes lēmumu „Par grozījumiem Saldus pilsētas domes 2008.gada 15.maija sēdes
lēmumā „Par projekta pieteikumu iesniegšanu un līdzfinansējuma garantēšanu” (protokols Nr.15, 8.§), izsakot to šādā redakcijā:
•
Iesniegt projekta pieteikumu „Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu”.
•
Garantēt finansējumu 12,41 % apmērā no projekta kopējām
izmaksām, kas veido LVL 143 335 un neattiecināmās izmaksas LVL 1
702 000.
•
Ņemt ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem līdz LVL 3 000 000,00
apmērā saskaņā ar iesniegto kredīta atmaksas grafiku projekta „Saldus
nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu
ielu” finansēšanai un naudas plūsmas nodrošināšanai no Valsts kases ar
tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes
ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
7. Konceptuāli atbalstīt Krievijas Federācijas Maskavas apgabala
Koteļņiku pašvaldības piedāvājumu, veidojot sadraudzību starp abām
pašvaldībām.

2012. gada 29. februāra ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi:

dus namu pārvalde” piedzīt parādus par patērēto siltumenerģiju no Saldus novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekiem un pārskaitīt
Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.
2. Piešķirt finansējumu Ls 14 619.00 apmērā lietus ūdens atvades
sistēmas rekonstrukcijai posmā Kuldīgas iela – dzelzceļa stacija Saldus
(283 t.m).
3. Akceptēt kaļķakmens ieguves karjera paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Kūmas” Novadnieku un Kursīšu pagasta teritorijās, nodrošinot Vides pārraudzības valsts biroja ietekmes uz vidi novērtējuma
noslēguma ziņojuma prasību izpildi. Reizi gadā līdz 1.martam SIA „Cemex” Saldus novada pašvaldībai jāiesniedz Ziņojumā minēto gruntsūdeņu monitoringa rezultātus.
4. Ar 2012.gada 1.septembri reorganizēt Saldus ģimnāziju un Saldus
novada pašvaldības Sātiņu pamatskolu.
•
Mācību procesu Saldus ģimnāzijā, sākot ar 2012./2013.mācību gadu, organizēt pamatskolas posmā no 5.-9.klasei un vidusskolas
posmā no 10.-12.klasei.
•
Mācību procesu Saldus novada pašvaldības Sātiņu pamatskolā, sākot ar 2012./2013.mācību gadu, organizēt sākumskolas posmā no
1.-4.klasei un pirmskolas izglītības grupās, nosakot, ka Sātiņu pamatskola ar 2012.gada 1.septembri ir Saldus ģimnāzijas struktūrvienība.
5. Reorganizēt Saldus sākumskolu, sākot ar 2012./2013.mācību gadu,
organizēt mācību procesu sākumskolas posmā no 1.-4.klasei, papildus
izveidojot obligātās no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei apmācības grupas.
•
Ar 2012.gada 1.septembri neuzņemt izglītojamos un neuzsākt
mācību procesu Saldus Bērnu un jaunatnes centrā piecgadīgo bērnu apmācības grupās.
•
4. Ar 2012.gada 1.septembri reorganizēt Zirņu pagastā esošās
Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolu un Kurzemītes pamatskolu, tās apvienojot vienā izglītības iestādē:
•
4.1. Ar 2012.gada 1.septembri likvidēt Kurzemītes pamatskolu
kā izglītības iestādi, izglītojamajiem piedāvājot turpināt mācības Saldus
novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolā vai Rubas speciālajā
internātpamatskolā, Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolā vai
citā Saldus novada pašvaldības izglītības iestādē, Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolas pirmskolas izglītības grupās vai citā Saldus
novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē.
6. Ar 2012.gada 1.septembri kompensēt 50% ceļa izdevumus Saldus novadā deklarētiem vidusskolas posma izglītojamiem (no 10.-12.
klasei), kuri mācās Saldus novada pašvaldības vidusskolās, ja pagasta
vai pilsētas administratīvajā teritorijā nav vidusskolas.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes
sēdes”.

1. Piešķirt finansējumu Ls 5 196.62 apmērā parādu par patērēto siltumenerģiju apmaksai SIA „Saldus namu pārvalde”. Pilnvarot SIA „Sal-

Grozījumi 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Saldus novada pašvaldības nolikums”
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2012.gada 29.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.5 3.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu
Izdarīt šādus grozījumus 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Saldus novada pašvaldības nolikums”:
1. papildināt nolikuma 1.16.punktu aiz vārda „… šādās …”, ievietojot vārdu „… publiski …”.
2. papildināt nolikumu ar 1.16¹.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„1.16¹. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā privātā kapitālsabiedrībā:
1.16¹.1. SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem Saldus novada pašvaldības nolikumā)
īss projekta satura izklāsts

precizējumi nolikumā par novada pašvaldības dalību privātajā
kapitālsabiedrībā, kā dalībniekam

projekta nepieciešamības pamatojums

precizējumi sagatavoti atbilstoši LR
Uzņēmuma reģistra datu bāzei

plānotā projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

nav attiecināms

uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā

nav attiecināms

administratīvajām procedūrām un
konsultācijām ar privātpersonām

grozījumus atbalsta novada domes
apvienotā komiteja

AKTUALITĀTES
Saldus novada domes budžets 2012.gadam
Sastādot 2012. gada pašvaldības budžetu,
kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Saldus novada budžets, atbilstoši likumam, ir bezdeficīta.
Saldus novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta. Uz budžeta apstiprināšanas brīdi
Saldus novada domes plānotie pamatbudžeta
ieņēmumi 2012. gadā ir 10 911 515 Ls, kas ir
par 12 % vairāk, nekā plānotie ieņēmumi 2011.
gadā.
Izdevumi 2012. gadam pamatbudžetā plānoti 12 318 448 Ls
Sīkāku informāciju par pašvaldības budžetu
varat saņemt attiecīgajā pagastā, vai arī Saldus
novada domes ēkā Striķu ielā 3.
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem
tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz
2012. gada 1. janvāri, kas pamatbudžetā bija
1 586 933 Ls.
Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajām
gadam sastāda 9 % , kas norāda par stabilu finansiālo saistību apmēru.
Pamatbudžets ir Saldus novada domes budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido:
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem
un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi,
kurus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi un

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas; ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi un Transferti, kurus veido
valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta
transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā
arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto
projektu īstenošanai.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (54.46
% uz budžeta apstiprināšanas brīdi). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts 5.9 miljoni Ls. Salīdzinot ar plānoto
2011. gadam, 2012. gadam plānotie ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir palielināti
par 9.45 %. Tiek garantēta šī nodokļa kompensēšana, ja ieņēmumi atpaliks vairāk kā 8%
no prognozētā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
procentu likme ir 25%. Nekustamā īpašuma
nodokļa prognoze arī iekļauta iepriekšminētos
Ministru kabineta noteikumos, par pamatu ņemot Saldus novada domes nodokļa speciālistu
aprēķinus, kas ir nav būtiski palielinājusies salīdzinot ar 2011.gadu – par 8.13%.
Saldus novada dome ir dotācijas saņēmēja
no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
kas 2012. gadā sastāda 2.08 miljoni Ls, jeb
19.06 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem.
Saldus novada domes pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpil-

Iespēja nevalstiskajām organizācijām
Saldus novada pašvaldība izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai
no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda. Konsultācijas
un papildus informācija: Saldus novada pašvaldības Attīstības departamentā, Avotu ielā 12, 309. kabinetā. Kontaktpersona papildus informācijai – Ginta Andersone, Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja,
tālr. 63807913 vai 25479826, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv.

Līdzfinansējums siltumnoturības uzlabošanas
pasākumiem

Saldus novada pašvaldība uzaicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pieteikumus var iesniegt pretendenti, kas jau īstenojuši projektu Eiropas Savienības Struktūrfondu darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” ietvaros vai vismaz pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par projekta iesnieguma sagatavošanu iesniegšanai minētajā aktivitātē.
2012.gadā kopējais pieejamais finansējuma apjoms šiem mērķiem ir
LVL 35 000.
Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā- Saldū, Avotu ielā
12, 302.kabinetā.
Kontaktpersona informācijai: Ginta Andersone, e-pasts ginta.andersone@saldus.lv, tālr. 63807913.
Pieteikšanās termiņš: no 2012.gada 1.marta līdz brīdim, kamēr Saldus novada pašvaldības budžetā būs pieejami finanšu līdzekļi, kas paredzēti šim mērķim, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.septembrim.

des nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta
finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās
kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai,
novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem
izdevumiem, kas paredzēti Saldus novada domes saistošajos noteikumos “Saldus novada
domes 2012. gada budžets”.
Lielākie izdevumi Saldus novada domes
2012. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti
izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi ir 29.51 % no kopējiem izdevumiem.
22.99 % jeb 2.8 miljoni Ls no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir iekļauts atbalsts Eiropas savienības un
citu projektu līdzfinansējuma saņemšanai un to
realizācijai.
Salīdzinot ar 2011.gadu, 2012. gadā ir palielināts finansējums sociālajiem pabalstiem,
kas šajā ekonomiskajā situācijā ir viens no
svarīgākajiem aspektiem sastādot budžetu. Sociālajai sfērai 2012.gadā ir plānoti 10.59 % no
visa pamatbudžeta izdevumiem.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības galvenā ekonomiste Daira Šlanka

Aicinām līdzdarboties Saldus novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par
vienota teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi visam Saldus
novadam. 2011.gada 20.oktobrī Saldus novada dome pieņēma lēmumu
par Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam izstrādes
uzsākšanu.
Šo dokumentu izstrāde notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta
projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
celšana” ietvaros. Teritorijas plānojuma izstrādi veic Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Metrum” Rīgas biroju, bet attīstības programmas izstrāde notiek, Saldus novada pašvaldībai sadarbojoties ar SIA
„AC Konsultācijas”. Projekta īstenošanas termiņš paredzēts 2013.gada
februāris.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādei adresējami Saldus novada pašvaldībai, Striķu
iela 3, Saldus, Saldus novads, LV- 3801, fiziskām personām norādot
savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Saldus novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus
var iesniegt pagastu pārvaldēs. Uzklausīti tiks arī mutiski priekšlikumi.
Par Saldus novada plānošanas dokumentu izstrādes turpmāko gaitu
un 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu sabiedrība tiks informēta, izvietojot informāciju Saldus novada pašvaldībā un pašvaldības interneta
mājas lapā www.saldus.lv , SIA „Metrum” interneta mājas lapā www.
metrum.lv , kā arī publicējot informāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis”, laikrakstā „Saldus Zeme” un „Latvijas
Vēstnesis”.
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AKTUALITĀTES
Pārmaiņas izglītībā Saldus novadā
Cilvēkus satrauc mūsu izglītības iestāžu nākotne. Te nav viennozīmīgas atbildes, jo mēs
joprojām izvairāmies no atklātām diskusijām
par demogrāfiju. Diemžēl mūsu izglītības iestādes kļūst arvien tukšākas. Izskatās, ka tuvākajā nākotnē situācija neuzlabosies. Un ne jau
tāpēc, ka kāda skola slikta vai skolotāji slikti
strādā, bet gan tādēļ, ka skolēnu skaits strauji
samazinās.
Mūsu novadā ir 20 vispārējās izglītības iestādes (5 vidusskolas, 1 vakara vidusskola, 11
pamatskolas, 1 internātpamatskola, 1 speciālā
internātpamatskola, 1 sākumskola), 10 pirmsskolas, 2 interešu izglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 profesionālā vidusskola. Saldus novadā skolās un
pirmsskolās strādā 670 skolotāju. 2011. gada
1. septembrī vispārizglītojošajās skolās mācījās 4 478 bērni, pirmskolā- 1170.
Lai notiktu izglītības process, nepieciešams
finansējums. Skolotāju atalgojumam valsts finansējums tiek piešķirts pēc principa „Nauda
seko skolēnam”. Kā naudas izteiksmē izskatās
izglītība mūsu novadā? Mūsu bērnu izglītošanai pedagogu darba algām valsts vienā mēnesī vispārējā izglītībā ir piešķīrusi Ls 201 489.
Mūsu novadā uz vienu izglītojamo mēnesī
vispārējā izglītībā vidēji tērējam Ls 68, 5-6 gadīgo apmācībai- Ls 30, speciālajā izglītībā- Ls
291, interešu izglītībā- Ls 3.
Par pārējām izmaksām (siltums, gaisma,
enerģija, komunālie pakalpojumi, tehniskie
darbinieki, kancelejas preces u.c.) atbildīgs ir
iestādes dibinātājs, tātad- novada dome.
Saldus novada pašvaldība no kopējā pamatbudžeta 2012. gadam izglītībai izlieto Ls 3 635
544, jeb 29.51%. Salīdzinot ar 2011.gadu budžets izglītībai palielināts par 4.58%
Saldus novadā ir definēta politika attiecī-

bā uz izglītību. Tā ir kvalitatīva, pieejama un
sasniedzama vispārējā izglītība. Mūsu novadā
bērniem ir iespēja mācīties atbilstoši savām
spējām. Ir dažāda veida izglītības programmas
atbalstam tiem, kuriem neveicas (korekcijas un
speciālās izglītības programmas, programmas
izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām). Savukārt tiem, kuri pagūst izdarīt vairāk, ir gan profesionāli orientētas programmas (mākslas, mūzikas, valodu, sporta, mājturības, dabaszinību,
aizsardzības), gan iespējas piedalīties interešu
izglītības pulciņos (iesaistīti 2250 bērni), gan
iespēja mācīties mākslas (194 bērni), mūzikas
(220 bērni) un sporta (399 bērni) skolās. Izglītības pēctecībai mums ir vidusskolas, vakara
vidusskola un profesionālā vidusskola ( 674
audzēkņi).
Attiecībā uz mūsu izglītības iestādēm ir
analizēta un izvērtēta esošā situācija, ņemot
vērā teritoriju un apdzīvotību, demogrāfisko
attīstību, transporta pieejamību, sociālekonomisko attīstību, finanšu resursu novērtējumu,
infrastruktūras tehnisko stāvokli, cilvēkresursus un materiāli tehnisko bāzi. Mums ir daudz
labu lietu, tomēr bērnu skaita samazinājuma
dēļ mēs nevaram atļauties to, kas mums pašreiz ir, tas ir dārgi. Pēc prognozētā skolēnu
skaita samazinājuma nākamajā gadā mēs vairs
nevarēsim skolotājiem samaksāt par padarīto
darbu, ja netiks veiktas izmaiņas izglītības iestāžu reorganizācijā.
Šoreiz šīs izmaiņas ir skārušas skolas, kas ir
tuvu pilsētai un bērniem ir iespēja nokļūt pilsētas skolās vai blakus esošajās pagasta skolās,
kurās ir pietiekami daudz vietas un atbilstošas
izglītības programmas.
Zirņu pagasta pārvaldē ir divas izglītības
iestādes. Novada domes lēmums ir izveidot
vienu izglītības iestādi šajā pagasta pārvaldē,

izglītojamajiem piedāvājot turpināt mācības:
•
Saldus novada pašvaldības Zirņu
pamatskolā vai citā Saldus novada pašvaldības
izglītības iestādē;
•
Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskolā vai Rubas speciālajā internātpamatskolā - izglītojamajiem ar speciālajām
apmācības programmām;
•
Saldus novada pašvaldības Zirņu
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās vai
citā Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Tā kā lēmuma izpilde būs spēkā no 2012.
gada 1. septembra, mums ir laiks uzklausīt vecāku vēlmes un piedāvāt katram bērnam iespējami labāko variantu.
No 2012.gada 1.septembra tiek reorganizēta
Saldus ģimnāzija ( mācības no 5.-12. klasei) un
Saldus novada pašvaldības Sātiņu pamatskola
( mācības 1.-4. klasei un pirmsskolā). Abās
skolās tiek realizētas profesionāli orientētās
programmas dabas zinībās, un ir iespējams
nodrošināt pēctecību mācību procesā. Saldus
ģimnāzijai ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums mūsdienīgam mācību procesam.
Savukārt Sātiņos mazajiem bērniem ir iespēja
mācīties iespējami tuvāk savai dzīves vietai.
No 2012.gada 1. septembra mācību procesu Saldus sākumskolā nolemts organizēt
sākumskolas posmā no 1.- 4. klasei, papildus
izveidojot obligātās apmācību grupas bērnu
sagatavošanai pamatizglītības ieguvei no piecu
gadu vecuma. Sākumskolai ir iespēja uzņemt
5 un 6- gadīgos bērnus un izvietot apmācībai
atbilstošās telpās.
Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Salcerīte Levica

2011. gads Saldus novada Sociālajā dienestā
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2011. gadā Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
ir saņēmusi 4330 iesniegumus un pieņēmusi 3819 lēmumus. Vairākums
lēmumu ir par sociālās palīdzības piešķiršanu.
Novadā sociālo palīdzību ir saņēmuši 4287 cilvēki, kuri veido 1766
ģimenes. Kopējā izmaksāto pabalstu summa- 539229,90 lati.
Valda uzskats, ka galvenās pabalstu saņēmējas ir ģimenes ar bērniem.
Statistika to neapstiprina. Tikai 753 ģimenes ir ar bērniem, 527- darbspējīgas ģimenes bez bērniem, 375- pensionāru un invalīdu ģimenes bez
bērniem un 111 ģimenes, kas saņēmušas audžuģimeņu, bāreņu, ārkārtas
un vienreizējos pabalstus.
Visvairāk izmaksāts ir garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts.
GMI pabalstu saņēmušas 709 ģimenes, kurās ir 2031 persona. Vienai
personai mēnesī vidēji izmaksāti 21,97 lati. Pabalstu izmaksas vidējais
ilgums bijis 6,8 mēneši. Tomēr ir personas, kas GMI pabalstu saņem
vairāk nekā 2 gadus. Šajā gadā izmaiņas „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” nosaka noteiktāku katras personas līdzdarbību,
kas ir 12 stundas nedēļā darba iemaņu atjaunošanai pašvaldības interesēs. Vairākas personas, kas nevēlas līdzdarboties, atsakās no pabalsta,
jo tomēr ir citas iespējas gūt ienākumus. 2011. gadā 218 personām tika
pārtraukta GMI pabalsta izmaksa, jo netika veikta līdzdarbība. Domājam, ka šogad šādu gadījumu būs vairāk.
Dzīvokļa pabalstu saņēmušas 1266 ģimenes, kopā izmaksājot 95062

latus.
Trešā lielākā izmaksu pozīcija ir bērnu ēdināšana izglītības iestādēsap 650 personām.
32 ģimenes pērn saņēma atbalstu stihisku nelaimju (ugunsgrēks,
plūdi) gadījumos, 41 persona saņēmusi bēru pabalstu par personu, kas
nesaņēma valsts nodrošināto pabalstu.
Novada 33 jaunieši, kas atradās ārpusģimenes aprūpē, kļuva pilngadīgi un saņēma likumā noteikto materiālo atbalstu. Pašlaik vēl 13
audžuģimenēs ir 23 mūsu novada bērnu. Viens bērns par pašvaldības
līdzekļiem ir ievietots bērnu namā.
15 sertificēti aprūpētāji sniedz aprūpes pakalpojumu 29 personām,
kam nav likumā noteikto apgādnieku.
2012. gada pirmie divi mēneši apliecina, ka sociālo darbinieku veiktais darbs ir ataisnojies- cilvēki cenšas sakārtot savu dzīvi, pirmkārt,
izpildot pamatprasības- deklarējot dzīvesvietu, stājoties NVA uzskaitē,
pārdomā līdzdarbības iespējas, darbojas atbalsta grupās. Daudzi ilgstošu
hronisku slimību gadījumos dodas uz ārstu komisiju, lai saņemtu invaliditātes pensiju. Tāds ir darbinieku pienākums- pārliecināt klientus, ka
sociālā palīdzība ir īslaicīgs pašvaldības atbalsts krīzes situācijā.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane

PROJEKTU ATUALITĀTES
Saldus novada pašvaldība izsludina Saldus
novada pašvaldības projektu fonda projektu
pieteikumu konkursu

Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu
ielā 12, 3.st., 302. kabinetā, termiņš no 2012.gada 5.marta līdz 2012.
gada 5.aprīlim plkst.15:00.
Seminārs par projektu pieteikumu gatavošanu š.g. 15.martā plkst.
14:00 Avotu ielā 12, apspriežu zālē 2.stāvā .
Projektu fonda nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldībā, Avotu
ielā 12, 3.st., 309.kab. pie projektu vadītājas Gintas Andersones (tālr.
63807913 vai 25479826, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv ).

Turpinās pojekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Saldus novada Nīgrandes pagasta
izgāztuves „Bandzeri” rekultivācija” īstenošana
25.05.2011. starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Saldus novada pašvaldību tika parakstīta vienošanās par projekta
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Nīgrandes pagasta izgāztuves „Bandzeri” rekultivācija” īstenošanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķi:
•
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves
rekultivācija.
•
Izgāztuves ietekmes uz vidi pasliktināšanās novēršana.
•
Monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
•
Bandzeru kapu aizsargjoslas un Ventas upes aizsargjoslas, kuras atrodas izgāztuves tiešā tuvumā, iespējamā piesārņojuma riska novēršana.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 136 655,08 LVL,
85% Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums.

2011.gadā paveiktais
2.maijs - noslēgts līgums ar SIA „ Geo Consultants” par tehniskā
projekta izstrādi;
30. augusts - parakstīts darbu nodošanas-pieņemšanas akts par tehniskā projekta izstrādi;
30. septembris - izsludināts publiskais iepirkums rekultivācijas darbiem;
30. septembris - izsludināts publiskais iepirkums rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzībai;
28.oktobris - Iepirkumu komisija nolemj pārtraukt iepirkumu rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzībai;
28. oktobris - noslēgts līgums ar SIA „IFTM Grupa” par rekultivācijas darbu veikšanu;
8.novembris - uzsāk atkārtotu iepirkuma procedūru rekultivācijas
būvdarbu būvuzraudzībai;
6.decembris - noslēgts līgums ar A/S „Ceļu inženieri” par rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzības veikšanu.
PROJEKTU „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada
Nīgrandes pagasta izgāztuves „Bandzeri” Nr. 84708/1641/VNPP rekultivācija”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SALDUS
NOVADA PAŠVALDĪBA
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

PAGASTOS
Apvienotais Jaunlutriņu un Šķēdes pagasts
Jaunlutriņu pamatskolas bibliotēkā gandrīz
viss februāra mēnesis tika veltīts Vinnija Pūka
autora A.A.Milna 130.dzimšanas dienai. No
skolēnu un skolotāju atnestajām lietām tapa izstāde „Kur vien skaties – Vinnijs Pūks!”.Divas
nedēļas tika veltītas grāmatas „Vinnijs Pūks un
viņa draugi” lasīšanas sacensībām.
Jaunlutriņu tautas namā bija skatāma dzejnieka, dramaturga un gleznotāja Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde. Izstādes slēgšanu Jaunlutriņu amatierteātris veidoja kā teatralizētu
uzvedumu ar J. Osmaņa poēmas ,,Sarkanas
rozes garos kātos” epizožu dramatizējumu.
14. februārī Jaunlutriņu bibliotēka saviem
gados jaunākajiem lasītājiem rīkoja Valentīndienas ballīti, kurā izspēlēja literāro tēlu
pāru spēles un lasīja Valentīndienas noskaņai
atbilstošas dzejas rindas.
Dienu pirms referenduma par divvalodību
Jaunlutriņu iedzīvotāji pulcējās uz Latviešu
dziesmu vakaru. Sveču gaismā, akordeona un
akustiskās ģitāras pavadījumā, izskanēja gan
Latviešu tautas dziesmas, gan arī sirsnīgas un
mīļas dažādu autoru dziesmas.
Informāciju apkopoja Jaunlutriņu pagasta
kultūras darba organizatore Sandra Medne

Kursīšu pagasts
Kursīšu bibliotēkā notika noslēguma pasākums akcijai par grāmatām un drošu internetu.
Šis pasākums bija īpašs ar to, ka pirmo reizi
bibliotēkas vēsturē tās lietotāji varēja pavadīt
visu nakti bibliotēkā. Bērniem bija sagatavoti dažādi uzdevumi un aktivitātes. Dalībnieki
tika apbalvoti ar pateicības rakstiem, aprocēm,
grāmatzīmēm un kalendāriem. Paldies par finansiālu atbalstu pagasta pārvaldei! Kā salds
pārsteigums visiem bija gards kliņģeris.
Vakars tika pavadīts jautrā noskaņā, jo bibliotēkā varēja darīt ikdienā neierastas lietas –
spēlēt paslēpes, skriet, neievērot klusumu.
28.februāra rīta pusē bibliotēkā ieradās
bērnudārza bērni, lai piedalītos cikla „Stāsti par…” kārtējā pasākumā. Šoreiz tēma bija
„Mūsu zobiņi”.
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā bija
apskatāma LNB ceļojošā izstāde „Sievietes
fotomirklis”. Izstādes fotogrāfiju izlase attēlo
sievieti gan lauku darbos, gan mākslinieciskās
profesijās un atpūtā.
Kursīšu pagasta pensionāru dienas centrā
16. februārī notika kārtējā nodarbība, kurā zīmējām katrs savu individuālo rakstu. Paldies
viesiem, kas bija ieradušies uz nodarbību!
17.februāra vakarā Kursīšu pagasta drama-

tiskais kolektīvs „Kodols” un Jauniešu klubiņš
aicināja uz literāri muzikālu ceļojumu Solveigas un Pēra Ginta pasaulē.
Informāciju apkopoja Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Lutriņu pagasts
Bērniem kā ekspertiem Lutriņu bibliotēkā
turpinās lasīšanas maratons „Alternatīvā Bērnu žūrija”. Ļoti cītīgi lasa 1.- 4.klases skolēni. Paldies klašu audzinātājiem un bērnu vecākiem, kuri izprot šo lasīšanas veicināšanas
programmu. Finišs- 31.martā.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja
Ligita Popsujēviča
4. februārī notika gadskārtējā vokālo ansambļu sadziedāšanās „Uz vienas nots”, kurā
piedalījās Lutriņu „Gamma”, Jaunlutriņu
„Harmonija”, Zirņu pagasta sieviešu vokālais
ansamblis „Kalnu zēni” un Remtes kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis.
16. februārī pasākumā „Sprīdīša ceļojums”
sadancoja pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni. Kopā ar Lutriņu kluba deju
kolektīvu „Sprīdīši” un PII „Kāpēcītis” dziedātājiem ceļojumā devās Saldus kultūras centra deju kolektīvs „Dzīpars” ar vadītāju Inesi
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PAGASTOS
Bušu, Saldus Bērnu un jaunatnes centra deju
kolektīva „Sienāzītis” divas grupas Ilzes Sīles
vadībā, kā arī Druvas kultūras nama deju kolektīva „Vārpiņa” divas grupas Airas Nābeles
vadībā.
19. februārī vokālais ansamblis „Gamma”
Zanes Ņukšas vadībā piedalījās Saldus apriņķa
vokālo ansambļu skatē un ieguva II pakāpes
diplomu.
25. februārī Lutriņu jauniešu deju kolektīvs
Lienes Tarasovas vadībā piedalījās Saldus un
Brocēnu novadu deju kolektīvu sadancošanā.
Tā kā kolektīvs darbojas pirmo sezonu, tad
sadancošana bija pirmais lielais pasākums
pirms skates. Savukārt piektdien, 2. martā, viņi
organizēja pasākumu „Dziedāt māku, dancot
māku” un aicināja pie sevis viesus – „Smaidiņi” no Lutriņiem, kā arī 5.-9. klašu skolēnu un
jauniešu deju kolektīvus no Blīdenes un dziedātājus no Lutriņu un Saldus pamatskolām.
Informāciju apkopoja Lutriņu kluba vadītāja Agrita Pileniece
Nīgrandes pagasts
Garš un ražens mūžs ir dāvana, kādu Dievs
sarūpē īpašiem cilvēkiem. Arī Jānis Blūms ir
starp tiem. 27. janvārī talantīgs lauksaimnieks,
lielisks organizators, savas zemes patriots, īstens latvietis, bijušā kolhoza „Jaunais komunārs” priekšsēdētājs un Saldus novada pirmais
Goda pilsonis svinēja savu 85. dzimšanas
dienu. Ar mūziku, dziesmām un dejām jubilāru priecēja paši mazākie un skolu jaunatne.
Vienkāršība un sirsnība vienmēr staro no paša
jubilāra, tādēļ arī apsveikumi izskanēja mīļi un
sirsnīgi. Var tikai apbrīnot Jāņa Blūma izturību,
vitalitāti un aso prātu. Lai viņam laba veselība,
spēks un dzīvotprieks vēl daudzus gadus!
Kalnu vidusskolas kapela Spēlmaņi, tās vadītājs Artis Šulbergs un direktore Zenta Klaipa
kopā ar Židiķu vidusskolas draugiem 1. februārī viesojās un muzicēja Lietuvas Seimā.
2.februārī Kalnu kultūras namā jau 6.gadu
pēc kārtas notika tradicionālais Sveču dienas
pasākums. Šogad sveces iededza par Aleksandru Čaku, atzīmējot viņa 110 dzimšanas
dienu.
Tradicionāli februārī mūsu skolā tiek organizēta Projekta nedēļa. 4. un 8. klases skolēni
rakstīja pētnieciskos darbus par sev interesējošām tēmām. Daļa skolēnu, kuri ir sasnieguši
12 gadu vecumu, gatavojās iegūt velosipēdistu
vadītāju apliecības. Šogad ceļu satiksmes noteikumus mācījās un dažādas situācijas uz ceļa
analizēja 27 skolēni. Pārējie skolēni, atbalstot
projektu „Skolas auglis” , izstrādāja darbiņus,
kas atspoguļo mūsu attieksmi pret veselīgu
dzīvesveidu. 7. klases skolēniem tapa darba
mape, kur apkopotas gudrības par to, kā dzīvot
veselīgāk.
Darbīgo nedēļu noslēdza tradicionālā POP
iela, kas Nīgrandes pamatskolā notiek jau vairāk kā 10 gadus. Skolēni un viņu vecāki bija
ieguldījuši lielu darbu, lai iegūtu maksimālu
līdzību ar orģinālizpildītājiem. Šogad uzvaras
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laurus plūca 5. klases meitenes, kuras lieliski
sevi pierādīja arī Saldus novada POP ielā, iegūstot 1. vietu pamatskolu vecuma grupā. Neiztrūkstoši bija arī viesi- vecāki un skolotāji- ar
saviem priekšnesumiem. Pateicamies sponsoriem- J.Bērziņam, Ģ.Rakem, A. Anužim un A.
Jermušai.
Visa mācību gadalaikā esam iesaistījušies
hokeja kluba „Dinamo Rīga” rīkotajā skolu
konkursā „Mācies labi un atbalsti DINAMO
klātienē”. Apmeklējām 5 komandas mājas spēles. Patiess prieks par skolēnu radošo izdomu,
aktīvo fanošanu.
Ne tikai ārpusklases aktivitātes, bet arī sasniegumi mācību darbā rada gandarījumu par
ieguldīto laiku un enerģiju.
Mēs visi ceram, ka arī turpmāk mums kopā
izdosies paveikt daudz.
Informāciju apkopoja Nīgrandes pagasta
pārvaldes sekretāre Ilda Taube
Pampāļu pagasts
Pampāļu pamatskolā notika skatuves runas
konkurss. Novada konkursam izvirzīja Matīsu
Kokinu, kurš tajā ieguva 2. pakāpes diplomu.
Laine Rozenbaha, kura arī ir izvirzīta uz novada konkursu, tam tikai gatavojas.
Barikāžu laika atceres pasākumu vadīja
barikāžu aculieciniece skolotāja Dagnija Vilmane.
Skolas prezidenta vēlēšanās bija trīs kandidatūras. Ievēlēja 7. klases skolnieci Montu
Feldmani.
1.- 4. klašu skolniekiem notika erudītu konkursa „Ķipars cipars” 2. kārta. Skolēni piedalījās novada latviešu valodas, mājturības un
vizuālās mākslas olimpiādēs, kā arī 3. klašu
erudītu konkursā. Vizuālās mākslas olimpiādē
Līna Bužoka saņēma atzinību un piedalījās reģionālajā olimpiādē.
Skolā viesojās novada skolu direktori, kuri
iepazinās ar skolu un programmas īstenošanu.
Šogad projektu nedēļas tēma bija „Ābele”.
Pasākumā piedalījās latviešu tautas instrumentu kapela no Kalniem.
1.-4.klašu skolēniem notika M. Stārastei
veltīts pasākums. To organizēja skolas bibliotekāre.
3.klase pieteicās Zaļās jostas un SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” izsludinātajā sulu un piena
paku vākšanas kampaņā „Šķiro pakas”.
Bibliotēkā noslēdzies novusa turnīrs jauniešiem. 1.vieta- Dāvim Baltāvičam. Pieaugušajiem turnīrs beigsies martā. Jaunieši jau sākuši
turnīru dambretē.
Bibliotēkas fonds papildināts ar 62 jaunām
grāmatām. Līdzās vairākām literārām izstādēm, visu februāra mēnesi bibliotēkas telpās
bija apskatāma Jāņa Vainovska sveču izstāde.
Notika „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums. Bērni noskatījās izrādi „Runcis zābakos” Liepājas teātrī.
Pampāļu kultūras namā viesojās Sudmaļu
ģimene no Liepājas. Vokālais ansamblis ar labiem rezultātiem startēja vokālo ansambļu ska-

tē, kura notika Skrundā. Referenduma dienā
pampāļniekiem bija iespēja noskatīties jauno
latviešu filmu „Kolka Cool”.
Nepastāvīgie laika apstākļi neļāva realizēt
visus ieplānotos pasākumus, bet 22.februārī ieplānotais Meteņu lielais šļūciens notika. Kopā
ar folkloras kopu šļūcām no kalna, cepām desas un gājām rotaļās. Ja Pampāļos kāds audzē
linus, tad tie būs raženi, jo veicām visas Meteņu dienas izdarības, lai ticējumi par garajiem
liniem piepildītos!
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras
nama vadītāja Ināra Kārkliņa
Vadakstes pagasts
4.un 5. janvārī Vadakstes pagasta bibliotēkā
notika sacensības skolēniem galda spēlēs, bet
26. janvārī notika sieviešu biedrības „Vadakstes liepas” nodarbība „Gleznainā dekupāža”.
No 20. februāra bibliotēkā būs apskatāma
Sieviešu biedrības „Vadakstes liepas” izstāde
„Rotaļas ar dziju”.
Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja
A. Statkus
4. februārī Vadakstē notika starppagastu
sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensības volejbolā
vīriešiem.
11. februārī notika sporta spēļu ,,Dienvidi”
sacensības volejbolā sievietēm.
18. februārī Vadakstes upē norisinājās
sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensības zemledus
makšķerēšanā un vadkstnieki tajās izcīnīja 1.
vietu.
25.februārī izbraukumā piedalījāmies sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās svaru bumbas
celšanā.
Martā paredzēts piedalīties sporta spēļu
,,Dienvidi” sacensībās izbraukumos. Tās ir 3.
martā uz Nīgrandē uz sacensībām florbolā, 11.
martā uz futbola sacensībām Nīgrandē un 17.
martā uz novusa sacensībām Ezerē.
31. martā sportisti dosies uz sporta spēļu
,,Dieenvidi” noslēguma pasākumu Zaņā.
Informāciju sagatavoja Vadakstes pagasta
sporta darba organizatore- I. Ģērmane
19.februārī Vadakstes pagasta jauktais un
vīru vokālais ansamblis piedalījās Saldus,
Skrundas un Brocēnu novada skatē, kur ieguvām 2. pakāpes diplomus. 25.februārī pie
mums ciemojās Jaunlutriņu amatierteātris ar
izrādi “Brunču medības”. Paldies viņiem par
skaisto izrādi!
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agita Bleidele
Zaņas pagasts
Zaņas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Tik un Tā” 19. februārī piedalījās Saldus
apriņķa vokālo ansambļu skatē, kurā ieguva
3.pakāpes diplomu. Paldies ansambļa vadītājai
Elvīrai Lucei, kura iedrošināja un neatlaidīgi
strādāja ar slimajām ansambļa meitenēm.
„Mīlestības svētku” ieskaņās Zaņas skolā pie mums viesojās Jaunlutriņu teātris ar Z.
Skujiņa komēdiju „Brunču medības”. Par lus-

PAGASTOS
tīgiem deju ritmiem vakara gaitā rūpējās atraktīvā grupa „Veldze”.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska –
Gredzena
Zirņu pagasts
4.februārī Zirņu pagastā notika Sveču dienai veltīts pasākums. Pasākuma dalībnieces sašķiroja pa krāsām līdzi atnestos sveču galus un
tad varēja sākties parafīna kausēšanas process.
Kamēr sveces nedaudz atdzisa, lai varētu tās
novietot aukstumā, rokdarbnieces tamborēja
krelles no efektdzijas.
Zirņu sieviešu vokālais ansamblis 4.februārī
piedalījās sadziedāšanās pasākumā Lutriņos
„Uz vienas nots”, lai satiktos ar citu ansambļu
dalībniekiem un izmēģinātu balsis pirms gaidāmās vokālo ansambļu skates.
11.februārī zirņenieces pulcējās Zirņu pagasta pārvaldes zālē uz Meteņdienas pasākumu. Katra saimniece sev līdzi bija atnesusi
pankūkas un ievārījumu. Kopsummā tika degustēti 9 pankūku veidi. Pasākuma otrajā daļā,
kā jau piederas rokdarbniecēm, tika apgūti čību
adīšanas noslēpumi.
17.februārī biedrības “Puķuzirnis Z” rokdarbnieces devās uz Druvu, kur notika tikšanās
ar žurnālu “Citāda pasaule” un “Mūsmājas”
redakciju pārstāvjiem. Katrs rokdarbnieku pulciņš bija līdzi atvedis dažādās tehnikās gatavotus darbiņus, kā arī bija iespēja apgūt vēl kādu
nezināmu rokdarbu veidu meistarklasēs. Pasākums bija ļoti interesants un apliecināja, ka ir
daudz talantīgu un čaklu rokdarbnieču, kuras
labprāt dalās ar savām prasmēm.

19.02. Zirņu sieviešu vokālais ansamblis
piedalījās Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu vokālo ansambļu skatē Skrundā, iegūstot I
pakāpes diplomu un gūstot iespēju piedalīties
nākamajā vokālo ansambļu atlases kārtā.
25.februārī Zirņu pamatskolas zālītē notika
koncerts “Dziesmu karuselis” , kurā piedalījās
Zirņu pirmsskolas dziedātāji, Zirņu pamatskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, 5.-8.klašu
meiteņu vokālais ansamblis un Zirņu sieviešu
vokālais ansamblis. Klātesošie guva patiesu
baudījumu, klausoties skanīgajā mākslinieku
sniegumā
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta kultūras darba organizatore Agrita Rimkus
Zvārdes pagasts
4. februāri Striķu kultūras namā kopā tika
aicinātas Zvārdes rokdarbnieces, lai parādītu
savu ziemas veikumu un kopīgi uzpītu arī papīra groziņu. Ar vienu reizi nepietika, lai darbu
pabeigtu, līdz ar to aizsākām regulāru nedēļas
nogaļu pēcpusdienu kopābūšanu. Tāpat paralēli referendumam paspējām sanākt uz kopīgu
sveču liešanu par godu Sveču mēnesim. Ja
jums ir kāda ideja, ko vēlaties realizēt, tad nāciet pulciņā- mācīsimies un veidosim kopā!
Valentīna dienu ieskandinājām ar Sirsnīgo
danču ballīti 11. februārī.
Sportiskā gaisotnē tika pavadīts 25. februāris, kad iedzīvotāji tikai aicināti un Galda spēļu
turnīra 2. posmu – galda tenisu. Vīriešu konkurencē uzvarēja Gatis Vilmanis, bet sieviešuAlīna Petrovska. Gaidīsim arī dalībniekus uz
trešo posmu dambretē 10. martā.
Pasaku pēcpusdienā, kas norisinājās 28.

februārī, bērni tikai aicināti kopā ar bitīti Rasu
veidot dažādus darbiņus uz papīra šķīvjiem,
kuros atveidoti pasaku tēli. Uzzinājām, ka bērniem visiecienītākā ir grāmata „Vāģi”, bet tāpat patīk lasīt „Neglīto pīlēnu”, „Vinniju Pūku”
un pasakas par princesēm.
Skaistu jubileju februāra mēnesī svinēja
Melita Boroduško! Novēlam daudz skaistus
dzīves mirkļus un, protams, veselību!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Rubule
Sniega dienā, kas norisinājās Striķu pamatskolā 11. februārī, bija dažas aktivitātes
ārā – slēpošana, skraidīšana pa sniegu, kopīga
slēpošana ar lielām daudzvietīgām slēpēm u.c.
Tikmēr vecāki klausījās lekciju “Kas ir mīlestība?”.
13.februārī skolas līdzpārvalde sparīgi rosījās pa skolu uz izlika rotājumus par godu
Valentīndienai un Kursīšu skolas skolnieku
sadraudzības vakaram 17.februārī. Ieradās 12
skolēni un 3 skolotājas. Uzdāvinājām Kursīšu
skolai nelielu draudzības simbolu- latu ar piparkūku sirsniņu. Tad sākās spēle, kurā bija 10
kontrolpunkti pa visu skolu. Pa ceļam visām
komandām bija jāvāc sirsniņas, kuras bija paslēptas skolas gaiteņos. Kad visi kontrolpunkti
bija izieti, sākās jautrākā daļa - dažādas Valentīndienas spēles, lai iedraudzētos un kopīgi izdejotos deju vakarā. Galu galā visi devās mājās
apmierināti un smaidīgi.
Informāciju sagatavoja Striķu pamatskolas
skolēnu līdzpārvaldes vadītāja Laura Daukste

Noskaidroti uzvarētāji Saldus novada atklātajā čempionātā telpu futbolā
Sestdien, 3. martā, noslēdzās Saldus novada atklātais
čempionāts telpu futbolā. Tajā piedalījās 9 komandas “Nīgrande/Omega 4”, “Grieze”, “I-Santex”, “Novadnieki”,
“Buki”, “Saldus Spars”, “Saldus/Brocēni-1”, “Saldus/Brocēni-2” un “Havars”.
3. martā notika izšķirošās spēles starp komandām „Nīgrande/Omega 4”, “I-Santex” un “Havars”. Lai gan “Nīgrande/Omega 4” pirms pēdējās turnīra dienas bija visvairāk punktu, arī minētajām divām komandām vēl bija iespēja uzvarēt.
Bet arī šajā reizē pārāka izrādījās pierobežas komanda, kura
uzvarēja abus sāncenšus, lai gan pēdējai spēlei ar „Havaru”
vairs nebija izšķirošas nozīmes.
Jāpiebilst, ka komanda „Nīgrande/Omega 4” 2 spēļu apļos piedzīvoja tikai 1 zaudējumu un tuvāko sāncensi apsteidza par veseliem 9 punktiem. Uzvarētāju komandā spēlēja :
Arturs Fjodorovs, Kristaps Neilands, Ronalds Rjabovs, Sandijs Kļava, Valdis Stepanovs, Edgars Kokins, Uģis Plānics,
Kristaps Kokins, Mārtiņš Baķis, Helmuts Rasa un Aigars
Šimetavs.
Pēc spēlēm tika apbalvotas komandas un labākie spēlētāji. Par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Arturs Fjodorovs no komandas „Nīgrande/Omega 4”, bet par rezultatīvāko spēlētāju
kļuva Deniss Vitkovskis (“Havars”).
No labās puses pirmajā rindā- Mārtiņš Baķis, Uģis Plānics, Helmuts Rasa, Edgars Kokins. Otrajā rindā no labās puses- Arturs
Fjodorovs, Valdis Stepanovs, Sandijs Kļava, Aigars Šimetavs, Ronalds Rjabovs
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi marta mēneša jubilāriem!
Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienāVai tu redzi, cik tu bagāts esi!
(Rainis)
Ezeres pagastā
Inta Vilerte- 55
Ligita Šteinberga- 55
Andris Ječmanis- 65
Agris Bullītis- 70
Vitauts Granauskis- 70
Sarmīte Kļaviņa- 70
Aļbina Ivanova- 75
Lilija Muižarāja- 80
Milda Podziguna- 90
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Juris Kensmins- 50
Andris Križus- 60
Juris Vitkovskis- 50
Elmārs Kalniņš- 55
Dzidra Šīre- 60
Matilda Petrauska- 70
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Arnis Brālītis- 50
Gunars Cāzers- 50
Gunta Šķirinska- 55
Rudīte Svilāne- 60
Rasma Ose -70
Laimonis Pelīte- 70
Alma Druva -80
Jānis Vilnis -90
Vladislavs Lavicevičs -95
Daina Kapteine- 55
Katrīne Čeča- 70
Skaidrīte Mētere- 75
Jānis Ulens- 92
Kursīšu pagastā
Margevičiene Rima- 55
Mirdza Plāce- 75
Lutriņu pagastā
Vladimirs Kušniruks - 50
Uldis Baks - 55
Inta Kļaviņa - 65
Velta Korotkova - 70

Miķelis Sanders - 70
Kazimiera Garaima - 75
Aldona Mežiņa - 80
Austra Āboliņa - 91
Amālija Arājuma - 94
Nīgrandes pagastā
Viesturs Dārznieks- 50
Vladimirs Deļišins- 50
Vaclavs Stanis- 50
Jons Turskis- 50
Imants Ķēde- 55
Inta Zērne- 55
Ona Jonuša- 60
Irēna Lahmitkina- 65
Mudīte Buliņa- 70
Biruta Pūlīte- 70
Broņislava Girgina - 75
Dace Ostapoviča- 75
Agnieska Lepiene- 80
Irma Pimbere- 80
Eduards Mainieks- 85
Novadnieku pagastā
Elmārs Sproģis- 70
Ārija Ārniece- 75
Ilmārs Rorbahs- 75
Anete Šteinberga- 94
Pampāļu pagastā
Vija Gruze - 50
Arnolds Ļaudāms - 50
Pēteris Salnājs - 85
Saldus pagastā
Gatis Vanags- 50
Ziedonis Austers- 60
Ilze Liģere- 60
Aivars Pīlēģis- 60
Skaidrīte Baltgalve- 70
Jozs Gineitis- 70
Biruta Virgenija Fridulina Muceniece- 80
Skaidrīte Smirnova- 91
Milda Bērzkalne- 97
Vadakstes pagastā
Normunds Bleidelis- 50
Jona Vinčs- 60
Silvija Bleidele- 75
Ņina Kronberga- 75

Aina Fridrihsone- 85
Zirņu pagastā
Zigrīda Brizga- 55
Mārtiņš Hildebrants- 55
Juris Druva- Druvaskalns- 70
Alvīna Meiere- 97
Zvārdes pagastā
Andis Balodis- 55
Alberts Konons- 80
Saldus pilsētā
Laura Andersone- 70
Ausma Lange- 70
Jānis Lācis- 70
Ranta Maksimova- 70
Natālija Milzere- 70
Kārlis Ozoliņš- 70
Mirdza Peniķe- 70
Irēna Piterkina- 70
Anna Sakne- 70
Elga Šmite- 70
Mirdza Švarca- 70
Ona Tarasova- 70
Juris Zembergs- 70
Anna Brunava- 75
Dzidra Celmiņa- 75
Zenta Ektermane- 75
Zenta Milta- 75
Maija Putniņa- 75
Helēna Roķe- 75
Rita Bulle- 80
Vilnis Dadzītis- 80
Ausma Jankovska- 80
Mirdza Pērkone- 80
Jāzeps Robahs- 80
Dzidra Šteinberga- 80
Laimonis Tone- 80
Ruta Vanaga- 80
Malvīne Vāciete- 80
Vilma Dakša- 85
Austra Kalteniece- 85
Jānis Peņtjušs- 91
Leopolds Kļaviņš- 94
Viktors Kožemjakins- 94
Jūlija Putnis- 98
Katrīna Saulīte- 99
Edmunds Tomsons- 101

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie
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Austra Alkšare		
Maiga Angarska 		
Edgars Balcers 		
Kullike Bogdanova
Melānija Bolšteina
Lūcija Čudare 		
Ksenija Dargeviča
Jānis Eihmanis 		
Lidija Ēķe 		
Elza Grīnberga		
Milda Jansone 		
Donata J. Vicenta		
Mirdza Kalniņa 		
Valentīns Kļava 		
Ārija Konona 		
Rūdolfs Kristbergs

11.04.1922 - 24.02.2012
09.06.1925 - 17.02.2012
05.05.1943 - 14.02.2012
02.01.1940 - 14.02.2012
11.07.1932 - 11.02.2012
05.02.1928 - 27.02.2012
22.03.1932 - 20.02.2012
18.06.1934 - 06.02.2012
13.02.1924 - 16.02.2012
07.06.1918 - 07.02.2012
29.06.1922 - 09.02.2012
11.09.1922 - 01.02.2012
17.11.1928 - 01.02.2012
10.02.1934 - 19.02.2012
14.03.1938 - 23.02.2012
18.02.1930 - 20.02.2012

Jānis Laumanis		
Mirdza Mūrniece		
Arvīds Nelovics
Aivars P. Volfrids		
Milda Rozenvalde		
Rita Salma		
Laila Semjanoviča		
Jānis Siņica		
Vizma Sniedze 		
Jānis Strautāre 		
Vladislavs Šavdinis 		
Juzefa Šimkiene 		
Rolands Udaļejevs 		
Oskars Upenieks		
Valija Zommere
Antons Žizņevskis 		

26.09.1918 - 03.02.2012
12.12.1922 - 03.02.2012
16.09.1927 - 22.02.2012
25.02.1939 - 25.02.2012
24.07.1925 - 09.02.2012
09.08.1929 - 16.02.2012
10.08.1958 - 18.02.2012
02.05.1939 - 18.02.2012
20.03.1931 - 04.02.2012
02.06.1917 - 08.02.2012
08.06.1943 - 01.02.2012
19.03.1931 - 13.02.2012
30.11.1940 - 30.01.2012
27.08.1938 - 10.02.2012
08.05.1922 - 30.01.2012
05.09.1940 - 03.02.2012

TŪRISMS
Tūrisma izstāde „Balttour 2012”
No 10. līdz 12. februārim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā notika
starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2012”. Kā katru gadu Kurzeme tika pārstāvēta kopīgā stendā, kas šogad veidoja stilizētu Kurzemes sētu. Pāri stendam plīvoja jaunā zīmola „Ražots Kurzemē”
karogi, bet sētā bija plašs kurzemnieku ražojumu piedāvājums: gan
maize un sklandu rauši, gan dzijas, amatnieku darbi un mājas vīni,
gan sulas un sukādes. Turpat bija arī Saldus pārtikas kombināta saldumi un dažādie medus produkti no Jāņa Vainovska dravas.
“Balttour 2012” divās tematiskajās hallēs “Apceļo Latviju!” un
“Atklāj pasauli!” varēja apskatīt 255 stendus, kuros savus piedāvājumus prezentēja 650 tūrisma uzņēmumu no 38 valstīm. Trīs dienās
izstāde Balttour 2012 Ķīpsalā sagaidīja aptuveni 23 000 apmeklētāju.
Izstādē tika popularizēts Saldus novada tūrisma piedāvājums, izplatīti informācijas materiāli par tūrisma iespējām un atpūtas piedā-

vājumu. Kā allaž plašu interesi izraisīja Saldus „Saldumu tūre”, bet īpašu
apmeklētāju grupu uzrunāja arī jaunizveidotais tūrisma piedāvājums „Veselības kūre Saldū”. Saldus tūrisma informācijas centra stends piesaistīja
izstādes apmeklētāju uzmanību ar lielisku noformējumu, ko veidoja tekstilmākslinieces Baibas Rīteres austie gobelēni ar latvisko zīmju rakstiem.
Saldenieku stendi daudzus izstādes apmeklētājus rosināja doties uz Saldu,
lai izmēģinātu un baudītu interesantos tūrisma un atpūtas piedāvājumus.
Izstādes laikā tika iegūti arī vērtīgi kontakti, informācijas materiāli, bagātīgi iespaidi un pieredze turpmākajam darbam.
Saldus TIC vadītāja Ieva Ančevska

PASĀKUMU KALENDĀRS
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ
14.03. plkst. 20:00

Diptihs - modernā baleta viencēlienu vakars

17.03.

Saldus novada jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu
skate

29.03.

Skolu tautas deju kolektīvu skate

31.03.

Riču koncerts „Riču kāzas”

15.03. plkst. 14.00

Literārs pasākums „Mīlestības skartie”. Tikšanās ar kultūras
darbinieci un rakstnieci Maiju Krekli

30.03. plkst. 13.00

Literārs pasākums „Lai dvēsele turētos līdzsvarā”. Tikšanās
ar žurnālisti un rakstnieci Līgu Blauu

No 26.03. – 31.03.

Zibenskonkurss bērniem un jauniešiem „Zini vai mini –
latviešu filmas, aktieri, režisori…”

No 26.03. – 30.03.

Eiropas e-prasmju nedēļa bibliotēkā. Uz nodarbībām
bibliotēkā e-prasmju uzlabošanai pieteikšanās personīgi
līdz 20.03.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
7.02. – 13.05.

Izstāde „Saldus fotogrāfi”

3.03. – 10.04.

Guntas Krauleres personālizstāde „Mani gaismas gadi”

10.03. plkst.13.00

„Fotogrāfi – gidi” S. un R. Lapuķu, G. Zakevica stāstījums
par izstādē redzamajiem foto piederumiem

18.03. plkst.12.00

J. Rozentāla 146. jubilejai veltīts Rozentālu dzimtas saiets.
K. Dimitera koncerts

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
10.03.

Pūpoltirgus

24.03.

Kāpostu Māras tirgus

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
14.03. plkst. 18:15

Lekcija "Suns- barošana, kopšana un droša sadzīvošana".
Ieeja bez maksas

28.03. plkst. 18:15

Lekcija "Kā izvēlēties sev piemērotāko mājdzīvnieku".
Ieeja bez maksas

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
05.03.- 30.03.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas izstāde "Pavasaris
galvā"

15.03. plkst. 18:00

Tikšanās ar Daini Ozoliņu, Sarmīti Krišmani un Ģirtu
Ančevski. Pasākumu cikla „Gaismas virzienā” ietvaros
notiks saruna par dainu simboliem. Mīļi gaidīti visi interesenti!

9. 03. plkst. 12:00

Kurzemes mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss.
Piedalās dejotāji no Saldus, Liepājas, Talsiem, Kuldīgas,
Ventspils un Jelgavas. Ieeja bez maksas

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
No 02.03. – 15.03.

Monētu dienas bibliotēkā. (Sekojiet informācijai bibliotēkas
mājas lapā http://biblioteka.saldus.lv)

No 03.03. - 31.03.

Fotoizstāde „Mūsu „zvirbuļi””

No 07.03. – 17.03.

Bērnu vizuālās mākslas darbu izstāde „Toņi un pustoņi”

SALDUS SPORTA HALLĒ
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10.03. un 11.03.
plkst. 11.00

Saldus novada meistarsacīkstes un F.Artemjeva piemiņas
turnīrs grieķu-romiešu cīņā

20.03. plkst. 19.30

Basketbola kluba „BK Saldus” mājas spēle Saldus - Ogre

NĪGRANDES PAGASTĀ
No 1.03. – 30.03.

Kalnu bibliotēkā izstādes „8.marts laikmetu griežos” un
„Sieviete literatūrā”. Erudītu konkurss „Teātris un kino
Latvijā”. Zīmēšanas konkurss „Burvju meitenes”

No 8.03. - 30.03

Floristikas izstāde „Pavasara gaidās”

10.03. plkst.13:00

3. pārnovadu pensionāru saiets- groziņu pēcpusdiena „Mēs
tikāmies martā”. Dalības maksa 1 Ls no personas

SALDUS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ, AVOTU IELĀ 12
10.03. plkst. 12:00

Pasākums "Sporta zvaigzne – 2011"

EZERES PAGASTĀ
10.03. plkst.19.00

Sieviešu dienai veltīts pasākums „Daudzu tautību dāmastomēr sapnis par svētkiem Jums viens...”. Plkst. 22.00 balle
J.Narkevica mūzikas ritmos

10.03. plkst. 15.00

Kino bērniem „Alvils un burunduki”

25.03.

Genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis pie
kultūras nama

16.03. plkst. 20:00

Novusa turnīra noslēguma pasākums

25.03. plkst. 15:00

Represijās cietušo pampāļnieku piemiņas brīdis

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

12.03. – 15.03

Pavasara brīvdienas Rubas bibliotēkā:

12.03. plkst.12.00

Izgatavosim savu grāmatzīmi

13.03. plkst.12.00

Palasīsim pasaciņu

14.03. plkst.12.00

Kā atrast sev nepieciešamo grāmatu elektroniskajā
katalogā

15.03. plkst.12.00

Mini mini mīkliņu

10.03. plkst. 17.00

Senioru deju kopu festivāls „Klabdancis” Druvas Kultūras
Centrā.Ieeja bez maksas

24.03. plkst. 18.00

Druvas teātra pirmizrāde „ Skrandaiņi un augstmaņi”.
Benefice- Vilnim Dumpim – 70 un Dainim Riekstam – 55.
Druvas Kultūras Centrā

26.03. plkst. 17.00

Pasākums Druvas Amatnieku centrā
lieldienām” – vada Dita Zagorska.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ

„Gatavosimies

VADAKSTES PAGASTĀ

No 1.03. - 25.03.

Lietišķās mākslas meistares Melitas Mednes rokdarbu
izstāde Jaunlutriņu tautas namā

No 24. februāra

No 5.03. - 23. 03.

Gleznu reprodukciju izstāde „Latvijas daba mākslinieku
darbos”, veltīta gleznotāja K. Sūniņa 105.dzimšanas dienai
un V. Purvīša 140.dzimšanas dienai. Skolas bibliotēkā

Pagasta vestibilā apskatāma sieviešu biedrības „Vadakstes
liepas” izstāde „Rotaļas ar dziju”

13.03.

Galda spēļu pēcpusdiena skolēniem pagasta bibliotēkā

10.03.plkst.13:00

Deju kopas " Senlejas" jubilejas pasākums Jaunlutriņu tautas namā

14.03.

Radošās darbnīcas skolēniem pagasta bibliotēkā

16.03.

24.03. plkst.20:00

Užavas dramatiskā kolektīva izrāde Lindas Ivzānes
komēdija "Briesmas mājās" Jaunlutriņu tautas namā

Atjautības pēcpusdiena skolēniem „Zini vai mini” pagasta
bibliotēkā

17.03. plkst. 20:00

Sievietēm veltīts pasākums. Pēc koncerta- balle

30.03.plkst.19:00

Amatiermākslas kolektīvu
Jaunlutriņu tautas namā

20.03.

Bibliotekārā stunda pirmskolas vecuma bērniem „Mana
pirmā grāmatiņa” pagasta bibliotēkā

14.03. plkst.14:00

Konkurss „Datora speciālists” Ošenieku bibliotēkā

15.03.

Plkst. 13:00 erudīcijas konkurss pieaugušajiem; plkst. 16:00
erudīcijas konkurss skolēniem Ošenieku bibliotēkā

16.03. plkst. 17:00

Spēļu vakars Ošenieku bibliotēkā

17.03. plkst. 20:00

Brocēnu teātra muzikāla izrāde „Dzimumdienu rītā”. Pēc
izrādes- balle. Šķēdes skolas zālē

23.03. plkst. 16:00

Šķēdē pie represēto piemiņas vietas Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu deportācijas upuru piemiņas pasākums

No 1.03. - 28.03

Andras Gaigalas dzeja un pildspalvu kolekcijas izstāde
Ošenieku bibliotēkā

koncerts

"Aprīli

gaidot".

ZAŅAS PAGASTĀ
31.03.

Sporta spēļu „DIENVIDI” noslēguma pasākums Zaņas
sporta angārā
ZIRŅU PAGASTĀ

No 9.03. - 27.03

Ausekļa Jāņa Zālīša maizes etiķešu kolekcijas izstāde Zirņu
bibliotēkā

11.03. plkst. 13.00

Starptautiskās sieviešu dienas ieskaņā – radošo talantu
pēcpusdiena „Neturi sveci zem pūra”. Dalīsimies pieredzē
un apgūsim dažādu lakatu darināšanas noslēpumus

25.03. plkst. 13.00

Radošo talantu pēcpusdiena “ Neturi sveci zem pūra”. Lieldienu dekoru un vainagu gatavošana

KURSĪŠU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

No 02.03. - 15.02.

„Monētu dienas bibliotēkā”, piedāvā Latvijas Banka
sadarbībā ar "Trešo tēva dēlu", Kursīšu bibliotēkā

10.03. plkst 11:00

No 1.03. - 31.03.

Saldus J.Rozentāla studijas dalībnieka gleznotāja Artura Zavicka tematiskā gleznu Izstāde „Ceļš”, Kursīšu bibliotēkā

„Galda spēļu turnīrs” 3. posms- dambrete. Striķu kultūras
namā

10.03. plkst. 22:00

Pavasara ziedu balle kopā ar Zani Ņukšu

22.03 plkst.10.00

Nodarbība „Lieldienu dekori” Pensionāru dienas centrā.
Līdzi jāņem svaigi sagrieztas klūgas vai smalki bērzu zariņi,
pārējie nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

23.03. plkst. 18:00

Ezeres amatierteātra viesizrāde E. Zālīte „Maldu Mildas
sapņojums”

30.03. plkst. 19:00

„Jaunjauniešu uzņemšana” Striķu kultūras namā (Jauno
jauniešu jeb to, kam šogad paliek 13 gadi, pieņemšana
jauniešu pulciņā.)

No 05.03. - 30.04.

Fotokonkurss „Zvārde – četri gadalaiki” (Jāiesūta bildes
uz e-pastu ivetarubule@inbox.lv, kurās redzama Zvārdes
pagasta daba, iedzīvotāji, dažādi notikumi, minot vārdu,
uzvārdu un uzņemšanas datumu. Vērtēsim aktivitāti,
kvalitāti, oriģinalitāti)

No 05.03. – 16.03.

Izstāde „ Mazo zvārdenieku ziemas mēnešu veikums”
Striķu kultūras namā

LUTRIŅU PAGASTĀ
No 13.02. – 12.03.

J. Osmaņa gleznu izstāde Lutriņu bibliotēkā

No 21.02. – 12.03.

Foto izstāde „Zīļuka māmiņa Margarita Stāraste” Lutriņu
bibliotēkā

10.03. plkst. 19:00

„Lutriņu ziņģe 2012”.Pēc koncerta- balle. Spēlē „Lustīgais
blumīzers” Lutriņu klubā

30.03.

Ierindas skate Lutriņu pamatskolā

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 15, 2012. gada marts. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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